
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Số:         /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

 

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

khi sử dụng mạng xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Đắk Lắk, ngày       tháng  01 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; TTGDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Năm 2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đã 

phát hiện 03 vụ giáo viên, học sinh chỉnh sửa, làm giả văn bản của các cơ quan 

Nhà nước như: cắt ghép, chỉnh sửa nội dung Công văn số 165/SGDĐT-VP ngày 

17/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với nội dung thông báo cho 

phép học sinh nghỉ học đến hết ngày 18/02/2021, chỉnh sửa, làm sai lệch nội dung 

của Báo Đắk Lắk điện tử với thông tin “20 em học sinh tụ tập đi chơi sau khi tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 tại trường dính F0”, chia sẻ danh sách F0, F1 đang cách 

ly tập trung gây hoang mang dư luận. Các hành vi trên đã vi phạm pháp luật tại 

Điểm a, Khoản 1, Điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao diện điện tử. 

Từ tình hình trên, để chủ động đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực 

GDĐT trên không gian mạng, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo 

viên, người lao động, học sinh, sinh viên khi sử dụng mạng xã hội luôn cảnh giác 

trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không đăng tải, 

chia sẻ những thông tin không chính thống, không rõ nguồn gốc, có nội dung sai sự 

thật, lệch lạc, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, nhà nước. 

2. Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà 

trường, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời chấn chỉnh tình trạng cán bộ, 

giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên khi sử dụng mạng xã hội đăng tải, 

chia sẻ những thông tin chưa chính thống. Chủ động phối hợp với cơ quan Công 

an cùng cấp để xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có). 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Khi 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng GDTrH-GDTX, Sở GDĐT 

để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; (p/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, P.GDTrH-GDTX. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÓC 

 

 
 

Đỗ Tường Hiệp 
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